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Абисинска генета (Genetta abyssinica) 

В рубриката за “Влечугите в България” не 
споменахме костенурките, като в България 
се срещат четири вида, а за два има спора-
дични сведения като случайни гости.

И така започване със сухоземните видове, 
ще представим и водните и накрая ще спо-
менем и морските обитатели.

Влечугите в България
В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по - подходящ 
преход към следващата част на темата от представителите на “Безкраките гущери”.
В България се срещата два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера

Автор: Марко Иванов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

БИОЛОГИЯ

Семейство Сухоземни костенурки /Testudinidae/:
Шипоопашатата костенурка /Testudo hermanni/ е вид костенурка, един от четири-
те европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки /Testudinidae/.
Достига до 3-4 kg тегло (източния подвид е по-едър) и 28 cm дължина. 
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Шипоопашатата костенурка се среща 
в Южна Европа - Пиренейския, Апе-
нинския и Балканския полуостров (с 
изключение на вътрешните области в 
Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина 
и Западна България), островите Корси-
ка, Сицилия, Сардиния, Малта и Балеар-
ските острови.

разпространение:

В България се среща подвидът 
Източна шипоопашата костенурка 
(T. h. boettgeri). Тя е разпространена в 
цялата страна в областите с надморска 
височина до 1400 m, с изключение на 
Добруджа, планинските местности 
в Западна България и равнинните 
райони с интензивно земеделие. 
Шипоопашатата костенурка 
предпочита редки гори, за разлика 
от шипобедрената костенурка, която 
е типична за тревистите ландшафти. 
Активна през деня. Храни се главно 
с трева и паднали горски плодове, 
рядко с безгръбначни. Зимува в дупки 
с дълбочина до 90 cm, които изкопава 
в сухи склонове с рохкава почва. Снася 
на 2-3 пъти по 2-5 бели издължени яйца, 
които заравя в почвата на сухи и топли 
места. Малките се излюпват след 100-120 
дни.

БИОЛОГИЯ
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Шипоопашатата костенурка е защитена  
от Приложение II на Бернската конвен-
ция и от Приложения II и III на Закона 
за биологичното разнообразие.

анатомия на една костенурка:

БИОЛОГИЯ
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Основните причини за застрашеността 
на шипоопашатата костенурка са ин-
тензивното земеделие, намаляването на 
горите и улавянето й от хората. Косте-
нурките се ловят за храна или заради 
поверието, че кръвта им помага за лече-
нието на рак, левкемия и други тежки 
болести. Научните факти свидетелстват, 
че консумацията на кръв няма лечебен 
ефект, но в някои случаи може да при-
чини други заболявания.

природозащитен статут, според IUCN

Шипобедрената костенурка /Tes-
tudo graeca/, наричана още неправилно 
„гръцка костенурка”, е другия от 
четирите европейски представителя на 
семейството на Сухоземните костенурки 
/Testudinidae/.
Шипобедрената костенурка достига до 
7 kg тегло (най-голямата регистрирана 
шипобедрена костенурка е уловена в 
България). Много подобна на сродната 
й шипоопашата костенурка /Testudo 
hermanni/, която също се среща на 
територията на България.

От оригиналното описание на вида, 
до съвременния му статус съществуват 
множество синоними на научното име, 
продукт на недостатъчно ефективна 
комуникация както и на типографски 
грешки:

 
 list.pdf (49.79K) 

 
Шипобедренатата костенурка се 
среща в Южна Европа - Пиренейския, 
Апенинския, югоизточната част на 
Балканския полуостров, островите 
Корсика, Сицилия, Сардиния, Малта и 
Балеарските острови, Мала Азия, района 
на Кавказ, Западен Иран, Северен 
Ирак, Сирия, Северозападна Афика. В 
България се среща подвидът T. g. ibera. 
Тя е разпространена в цялата страна 
в областите с надморска височина до 
1300 m, с изключение на Северозападна 
България. 

 
 Testudo graeca ssp.pdf (45.05K)

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20426
http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20426
http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20425
http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20425
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подвидово разпространение на вида

Шипобедрената костенурка предпочита 
тревисти терени, за разлика от шипоо-
пашатата костенурка, която е типична за 
редките гори. Активна е през деня. Хра-
ни се главно с трева и паднали горски 
плодове, рядко с безгръбначни. Шипо-
бедрената костенурка снася на 2-3 пъти 
по 2-8 бели почти сферични яйца, които 
заравя в почвата на сухи и топли места. 
Малките се излюпват след 70-100 дни. 
Продължителността на живота достига 
110-120 години, макар това да е рядкост.

Шипобедрената костенурка е защитен 
вид от Приложение II на Бернската 
конвенция и от Приложения II и III на 
Закона за биологичното разнообразие. 
Основните причини за застрашеността 
на шипобедрената костенурка са 
интензивното земеделие, намаляването 

на горите и улавянето й от хората. 
Костенурките се ловят за храна или 
заради поверието, че кръвта им помага 
за лечението на рак, левкемия и други 
тежки болести. Научните факти 
свидетелстват, че консумацията на кръв 
няма лечебен ефект, но в някои случаи 
може да причини други заболявания, 
които се пренасят от кърлежи (напр. 
хеморалгична треска).

природозащитен статут, според IUCN

БИОЛОГИЯ

Testudo graeca anamurensis Testudo graeca 
antakyensis: Testudo graeca armeniaca 
Testudo graeca flowerii Testudo graeca 
graeca Testudo graeca ibera Testudo graeca 
nikolskii Testudo graeca terrestris Testudo 
graeca zarudnyi


